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„Matura na 100 procent”
siedem edycji  

2014 – I edycja (małopolskie) – 293 974 zdających, 11 laureatów

2015 – II edycja;  275 568 zdających, 114 finalistów, 21 laureatów

2016 – III edycja; 258 372 zdających, 48 finalistów, 25 laureatów

2017 – IV edycja; 258 030 zdających, 66 finalistów, 25 laureatów

2018 – V edycja; 247 840 zdających, 45 finalistów, 25 laureatów

2019 – VI edycja; 247 230 zdających, 67 finalistów, 25 laureatów

2020 - VII edycja; 259 272 zdających, 96 finalistów, 24 laureatów



VII edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2020

259 272 zdających wg kryteriów CKE

96 finalistów spełniających kryteria regulaminowe

24 LAUREATÓW



VII edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2020

Laureaci VII edycji pochodzą z województw:

 – dolnośląskie – 1
 – kujawsko-pomorskie – 1
 – lubelskie – 2
 – łódzkie – 1
 – małopolskie – 6

 – mazowieckie – 3
 – podkarpackie – 3
 – pomorskie – 3
 – śląskie – 2
 – wielkopolskie – 2



Laureaci VII edycji 
2020



Laureaci VII edycji – 2020

Pola Biblis 
Gdańsk

Absolwentka:
Gdańskie Liceum Autonomiczne

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: polonistyka-komparatystyka  
w ramach MISH

Motto: 
„Lock up your libraries if you like;  
but there is no gate, no lock,  
no bolt that you can set  
upon the freedom of my mind.”  
Virginia Woolf



Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureatki Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego zdobyty w pierwszej 
klasie;

 – tytuł finalistki Olimpiady Filozoficznej; 
 – działalność społeczna – przy projektach 

w Europejskim Centrum Solidarności czy 
w grupie aktywistycznej Młoda Zaraza; 

 – znalezienie się w materiale Gazety 
Wyborczej z okazji Dnia Kobiet 
zbierającym głosy aktywnych dziewczyn 
z całej Polski.

Pasje i zainteresowania:
Interesuje mnie literatura, od Jane Austen, 
przez Emily Dickinson, do współczesnej 
japońskiej prozy; a także kino, kultury 
świata, język, ruchy emancypacyjne, XIX wiek 
i popkultura. Bardzo lubię pisać, szczególnie 
teksty prozatorskie i publicystyczne.

Ulubione przedmioty: 
 – polski
 – angielski
 – hiszpański
 – filozofia
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Gdańsk



Laureaci VII edycji – 2020

Jagoda Bracha 
Lublin

Absolwentka:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: informatyka

Myślę, że będę pracować jako programistka 
w jakichś firmach informatycznych, ale 
chciałabym też w przyszłości uczestniczyć 
w projektach naukowych związanych 
z informatyką i matematyką, np. 
w dziedzinie bioinformatyki, modelowania 
matematycznego, czy machine learningu. 
Chciałabym oprócz tego być muzykiem 
i założyć własny zespół muzyczny.



Największe osobiste sukcesy:
 – srebrna medalistka European Girls’ 

Mathematical Olympiad 2019 w Kijowie; 
 – finalistka Olimpiady Informatycznej; 
 – czterokrotna finalistka Olimpiady 

Matematycznej. 
 – Oprócz tego jestem po prostu dumna 

z mojej wiedzy matematycznej.

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej lubię takie działy na 
pograniczu matematyki i informatyki – np. 
kombinatorykę, teorię informacji, machine 
learning, algebrę liniową. 
Kolejną moją pasją jest muzyka, od wielu lat 
gram na skrzypcach, a od dwóch lat też na 
gitarze. Lubię muzykę folkową i rozrywkową, 

chodziłam do szkoły muzyki klasycznej 
i szkoły jazzu. 
Oprócz tego bardzo lubię chodzić po górach, 
od dzieciństwa dużo chodziłam po Beskidach 
i Bieszczadach, a w tym sezonie zaczęłam 
uczyć się wspinaczki i chodzić po Tatrach. 

Ulubione przedmioty: 
W liceum wielu nauczycieli miało duży wpływ 
na moje osiągnięcia – szczególnie Pani Iwona 
Kusz oraz Pan Zbigniew Karczmarczyk – 
nauczyciele matematyki, którzy poświęcili 
bardzo dużo czasu aby przygotować mnie 
do Olimpiady oraz Pani Danuta Kurczab, 
polonistka, której lekcje były bardzo ciekawe 
i dzięki której tak dobrze napisałam maturę 
z polskiego.
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Laureaci VII edycji – 2020

Monika Dziadkowiec 
Myślenice

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki 
w Myślenicach

Plany na przyszłość:
Akademia Górniczo-Hutnicza
kierunek: Informatyka i ekonometria



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka Małopolskiego Konkursu 

Matematycznego w roku szkolnym 
2016/17 - 1 miejsce

 – Laureatka Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego w roku szkolnym 2015/16 
- 1 miejsce

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją od dzieciństwa 
są góry. Najbardziej lubię chodzić po 
Tatrach, to one pozwalają mi oderwać się 
od rzeczywistości i spędzić czas aktywnie, 
na świeżym powietrzu.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka 

Wojciech Liszka – Gimnazjum nr 1 
w Myślenicach

 – język angielski 
Szymon Nowacki – I LO im. T. Kościuszki 
w Myślenicach
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Laureaci VII edycji – 2020

Łukasz Dziedzic 
Skała

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące 
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: prawo i Międzywydziałowe 
Indywidualne Studia Humanistyczne 
(kierunek wiodący: kognitywistyka)

Motto:
Pomalutku, powolutku, na spokojnie...



Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł Laureata w XLIX Olimpiadzie 

Literatury i Języka Polskiego.

Pasje i zainteresowania:
Moje największe zainteresowania to 
relacja między człowiekiem i prawem oraz 
możliwości wykorzystania mechanizmów 
znanych kognitywistyce w prawodawstwie 
i stosunkach międzynarodowych. Poza 
tym interesuje mnie teatr, szczególnie 
dzieła Stanisława Wyspiańskiego oraz teatr 
absurdu.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski  

i pan Dariusz Pasieka (V LO w Krakowie), 
 – historia  

i pan Stanisław Garlicki (V LO w Krakowie) 
oraz pani Anna Dziurska (Gimnazjum w 
Skale, obecnie II SP w Skale), 

 – język angielski  
i pani Lidia Oniszczuk (V LO w Krakowie) 
oraz pan Aleksander Dańda (Gimnazjum 
w Skale, obecnie Konsul Generalny RP 
w Hong Kongu)
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Laureaci VII edycji – 2020

Mieszko Grodzicki 
Pionki

Absolwent:
VI Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Jana Kochanowskiego  
w Radomiu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki 
i Mechaniki; kierunek informatyka

Motto:
Niestety jeszcze żadnego nie mam :-)
Jestem świadom, że gdyby nie pomoc 
innych, nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem. 
Dlatego teraz sam staram się pomagać innym 
w osiąganiu ich celów.



Największe osobiste sukcesy:
 – srebrny medal na Międzynarodowej 

Olimpiadzie Informatycznej 2019;
 –  srebrny medal na Olimpiadzie 

Informatycznej Krajów Europy Środkowej 
2019;

 –  srebrny i złoty medal na Bałtyckiej 
Olimpiadzie Informatycznej w latach 
odpowiednio 2019 i 2017.

Pasje i zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe obejmują 
różne zagadnienia matematyki i informatyki 
– do tej pory była to głównie algorytmika, 
od niedawna zgłębiam tematy związane 
z uczeniem maszynowym. 

Ponadto pasjonuje mnie wszystko związane 
z koleją – uwielbiam podróżować pociągami, 
niedawno zacząłem też budować własną 
makietę kolejową.

Ulubione przedmioty: 
Najbardziej ulubione przedmioty to 
informatyka oraz matematyka. 
Największy wpływ na mój rozwój mieli:

 – Pani Aleksandra Kapciak, Publiczne 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach

 –  Pan Mirosław Mortka,  VI Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu
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Laureaci VII edycji – 2020

Michał Jarosz 
Przemyśl

Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Juliusza Słowackiego  
w Przemyślu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: historia

Rozważana praca naukowa, albo w radiu.



Największe osobiste sukcesy:
sukcesy na olimpiadach przedmiotowych – 
Historycznej i ,,Losy żołnierza”.

Pasje i zainteresowania:
Moje główne zainteresowania to ogólnie 
przyjęta historia oraz muzyka klasyczna. 
Ponadto interesuję się też trochę literaturą 
i filozofią.

Ulubione przedmioty: 
 – historia
 – historia muzyki 
 – język polski 
 – matematyka 

Nauczyciele, którzy wywarli na mnie wpływ:
 – mgr Mariusz Fudała, 
 – dr Lucjan Fac, 
 – mgr Jolanta Nodżak-Furgała.
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Laureaci VII edycji – 2020

Michał Kierul 
Wschowa

Absolwent:
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi  
w Lesznie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Wrocławski
kierunek: informatyka

W przyszłości chciałbym zostać programistą.



Największe osobiste sukcesy:
 – finalista Olimpiady Matematycznej, 

Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady 
Fizycznej 2019/2020; 

 – w poprzednich latach finalista Olimpiady 
Matematycznej i Olimpiady Fizycznej.

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej interesuję się matematyką, 
informatyką i fizyką. Dużą przyjemność 
sprawia mi także historia. 
W wolnym czasie jeżdżę na rowerze.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – informatyka
 – fizyka
 – chemia
 – historia

Nauczyciele, którzy mieli największy wpływ 
na mój rozwój: 

 – p. Marcin Borowiak  
(matematyka, II LO w Lesznie), 

 – p. Paweł Pigłowski  
(fizyka, uczył mnie w II LO w Lesznie – 
obecnie pracuje w 38 LO w Poznaniu).
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Laureaci VII edycji – 2020

Zuzanna Kuffel 
Toruń

Absolwentka:
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące  
w Toruniu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
kierunek: filologia klasyczna
W trakcie studiów planuję uczyć się języków 
obcych i wyjechać na Erasmusa do Włoch.
Może się też okazać, że piękne, ale spokojne 
życie filolożki nie jest mi pisane. 
Wtedy będę dziennikarką. 
A jak już mi się wszystko znudzi, najwyżej 
zostanę organizatorką ślubów :)

Motto:
Per aspera ad astra



Największe osobiste sukcesy:
 – wygrana w kategorii krótkometrażowych 

filmów dokumentalnych w X Przeglądzie 
Amatorskich Filmów Uczniowskich 
„ALBATROSY 2017” - film „Azyl”;

 – kurs w The School of The New York Times;
 – finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego 

oraz Olimpiady Literatury Języka 
Polskiego 2019/2020.

Pasje i zainteresowania:
Przez 4 lata byłam redaktorką naczelną 
gazetki szkolnej, a od trzeciej klasy 
gimnazjum współpracowałam z Gazetą 
Wyborczą. gdzie w comiesięcznym 
młodzieżowym dodatku w Kujawsko-
Pomorskiem ukazywały się moje artykuły. 
Dzięki bogatemu portfolio, przyjęto mnie 

na kurs w The School of The New York 
Times, który odbyłam w lipcu 2019 roku. 
Samodzielny wyjazd do Nowego Jorku był 
chyba największą do tej pory przygodą 
w moim życiu. Pod okiem dziennikarek New 
York Times’a i Daily News napisałam dwa 
teksty - o światowej paradzie równości, 
która odbyła się podczas mojego pobytu 
w Nowym Jorku oraz o sztuce ulicznej 
Wielkiego Miasta. 
Ulubione przedmioty: 
Moim ulubionym przedmiotem był język 
łaciński i kultura antyczna.
Nauczyciele:

 – dr. Rafałowi Toczko
 – dr. hab. Barbary Bibik
 – dr Ilona Glatzel
 – p. Monika Zalewska
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Laureaci VII edycji – 2020

Martyna Leśniak 
Wrocław

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące nr XIV  
im. Polonii Belgijskiej  
we Wrocławiu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Amsterdamski
kierunek: politologia



Największe osobiste sukcesy:
 – działalność w ramach Młodzieżowego 

Strajku Klimatycznego,
 – praca jako przewodnicząca komisji ds. 

ochorny środowiska Młodzieżowej Rady 
Miasta Wrocławia,  

 – bycie częścią polskiej delegacji na 
Międzynarodowej Sesji Europejskiego 
Parlamentu Młodzieży w Hamburgu we 
wrześniu 2019 r., 

 – tytuł finalistki Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego. 

Pasje i zainteresowania:
Uwielbiam sztukę, a szczególnie bliska 
mojemu sercu jest literatura oraz taniec, 
który towarzyszył mi przez wiele lat. Bardzo 

interesują mnie nauki społeczne – stąd 
też wybór kierunku studiów. Swoją pasją 
nazwałabym także aktywizm, zwłaszcza 
aktywizm klimatyczny, który odegrał 
kluczową rolę w kształtowaniu moich 
planów na przyszłość.

Ulubione przedmioty: 
W liceum przedmiotem, który dawał mi 
dużo radości i satysfakcji, był język polski 
na poziomie rozszerzonym prowadzony 
przez prof. Jerzego Biniewicza. Interesowały 
mnie także lekcje wiedzy o społeczeństwie 
i fakultet z wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym – oba zajęcia prowadzone 
przez prof. Annę Rabiegę oraz filozofia 
prowadzona przez prof. Aleksandrę 
Horowską.

Laureaci VII edycji – 2020

Martyna Leśniak 
Wrocław



Laureaci VII edycji – 2020

Kinga Oliwia Mastej 
Rzeszów

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: chemia

W dalszej przyszłości chciałabym pracować 
naukowo i dydaktycznie na uczelni wyższej.

Motto:
It always seems impossible until it is done.



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka w tegorocznej Olimpiadzie 

Chemicznej oraz Brązowego Wilka w 
Olimpiadzie projektów społecznych 
„Zwolnieni z Teorii” za projekt promujący 
praktyki zero waste poprzez organizację 
spotkania z ekologiem oraz warsztatów  
z naprawiania odzieży; 

 – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu 
Chemicznego im. prof. Swinarskiego 
oraz Ogólnopolskiego Podkarpackiego 
Konkursu Chemicznego; 

 – certyfikat DELF B2 z francuskiego oraz 
IELTS z angielskiego, który zdałam na 
poziomie C1; 

 – uzyskanie programu konsultacji 
naukowych Fundacji ADAMED SmartUP.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest chemia. W liceum
rozwijałam tę pasję poprzez uczestnictwo
w wykładach z preparatyki organicznej u prof.
Elżbiety Chmiel-Szukiewicz na Politechnice
Rzeszowskiej, a także organizując projekt
badawczy „Modyfikowane poliuretany  
o kontrolowanej hydrofobowości” pod opieką
prof. PRz Łukasza Byczyńskiego. Wspaniałą
przygodą były dla mnie: staż naukowy w grupie
prof. Lewińskiego w Instytucie Chemii Fizycznej
czy prezentowanie wyników badań na LIYSF
Science Bazaar w Londynie.

Szczególnie chcę podziękować Annie Kotańskiej
z Fundacji Project Access za całoroczną pomoc
w realizacji mojego marzenia o studiowaniu na
Uniwersytecie Oxfordzkim.
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Laureaci VII edycji – 2020

Aleksander Mazur 
Dębica

Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 2 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Dębicy

Plany na przyszłość:
Akademia Górniczo-Hutnicza
kierunek: Informatyka i Systemy Inteligentne

Odnośnie przyszłej pracy nie mam jeszcze 
sprecyzowanych planów.

Motto:
„Nie narzekaj, że masz pod górę,  
gdy zmierzasz na szczyt”
Mark Twain



Największe osobiste sukcesy:
Za swoje największe do tej pory osiągnięcia 
uważam oczywiście wyniki maturalne oraz 
zdanie egzaminu FCE (First Certificate in 
English) na ocenę A.

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej interesuję się sportem, zwłaszcza 
piłką nożną. Szczególnie podziwiam 
Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, którzy 
są niezwykłymi profesjonalistami. Chętnie 
podróżuję, a zimą staram się połączyć to 
z jazdą na nartach. Aby odpocząć od nauki, 
lubię też gry komputerowe i planszowe.

Ulubione przedmioty: 
Moim ulubionym przedmiotem w szkole była 
matematyka. 
Miło będę wspominał lekcje w liceum 
z Panią Bożeną Morawczyńską, a wcześniej 
w gimnazjum z Panią Lucyną Ligęzką. 
W nauce zawsze wspierała mnie Rodzina,  
za co jestem im wdzięczny.
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Laureaci VII edycji – 2020

Piotr Mendel 
Orzesze

Absolwent:
III Liceum Ogólnokształcące  
im. Adama Mickiewicza  
w Katowicach

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: prawo

Motto:
Nigdy nie byłem fanem złotych myśli 
– a może po prostu żadna do mnie 
wystarczająco nie trafiła.



Największe osobiste sukcesy:
Poza oczywistymi wyborami jak tytuły 
finalisty Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym czy laureata Olimpiady 
Wiedzy o Prawie, za swój duży osobisty 
sukces uważam odnalezienie balansu 
pomiędzy życiem prywatnym, a nauką, 
szkołą, co przełożyło się na bycie częścią 
świetnej grupy przyjaciół, na których mogę 
polegać.

Pasje i zainteresowania:
Staram się być możliwie najbardziej otwarty 
na świat i chłonąć wiedzę z zakresu szeroko 
rozumianej popkultury i życia społecznego. 
Mając wskazać najciekawsze dla mnie 

dziedziny, postawiłbym na politykę, także 
w ujęciu teoretycznym, oraz ekonomię, sport 
(niestety częściej w formie biernej) i muzykę, 
bez której nie wyobrażam sobie codziennego 
funkcjonowania.

Ulubione przedmioty: 
Moim ulubionym przedmiotem szkolnym 
była naturalnie wiedza o społeczeństwie. 
Spośród napotkanych na mojej drodze 
nauczycieli, których wielu cechowały 
profesjonalizm i niezwykła wiedza, chciałbym 
wyróżnić Panią Sylwię Jarczyk (SP2 Orzesze), 
która od samego początku mojej edukacji 
starała się wykrzesać ze mnie to, co najlepsze 
i popchnąć w stronę samodoskonalenia.
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Laureaci VII edycji – 2020

Michał Mgeładze-Arciuch 
Mrągowo

Absolwent:
III Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Marynarki Wojennej RP  
w Gdyni

Plany na przyszłość:
University of Cambridge
kierunek: Computer Science

Motto:
Byleby nie było nudno.



Największe osobiste sukcesy:
Finały olimpiad przedmiotowych to bez 
wątpienia fajna sprawa, ale chyba najbardziej 
zadowolony byłem, kiedy w 2019 r. udało 
mi się dostać na Canada/USA Mathcamp 
i poznać tylu niesamowitych ludzi.

Pasje i zainteresowania:
Poza niezbyt interesującym rzeźbieniem 
wgniecenia w fotelu, w trakcie pisania coraz 
to nowych linijek kodu do różnorakich 
programów, lubię od czasu do czasu popykać 
w tenisa stołowego czy zrobić sobie selfie na 
szczycie średniej wysokości góry, na którą 
udało mi się wczłapać.

Ulubione przedmioty: 
 – informatyka – Ryszard Szubartowski  

(III LO w Gdyni);
 –  matematyka – Wojciech Tomalczyk  

(III LO w Gdyni).

Laureaci VII edycji – 2020

Michał Mgeładze-Arciuch 
Mrągowo



Laureaci VII edycji – 2020

Katzper Michno 
Giedlarowa

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Informatyka Analityczna
W przyszłości praca naukowa w dziedzinie 
informatyki/matematyki i/lub praca 
w zawodzie programisty.

Motto:
Niestety nie mam motta, a jakbym miał
to pewnie zmieniałbym je co tydzień:)



Największe osobiste sukcesy:
 – laureat Olimpiady Informatycznej oraz 

finalista Olimpiady Matematycznej, 
 – srebrny medalista Olimpiady Metropolii 

w Moskwie

Pasje i zainteresowania:
 – przedmioty ścisłe, głównie informatyka, 

matematyka i algorytmika, 
 – tworzenie oprogramowania, w tym gier 

komputerowych, 
 – nowoczesne technologie.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – informatyka
 – algorytmika

Największy wpływ na moją naukę mieli moi 
nauczyciele w liceum (V LO Kraków):

 – Bogusław Kraszewski (matematyka) 
 – Grzegorz Guśpiel (algorytmika).

Laureaci VII edycji – 2020

Katzper Michno 
Giedlarowa



Laureaci VII edycji – 2020

Aleksandra Musiał 
Borki

Absolwentka:
III Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida  
w Koninie

Plany na przyszłość:
Politechnika Warszawska
kierunek: Wydział Architektury 



Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureata Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego w 2018 roku, 
 – wygranie Wielkopolskiego Turnieju Debat 

Oksfordzkich (w tym zdobycie nagrody 
dla najlepszego mówcy turnieju).

 

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją są debaty - zawody 
w dyskusji, które odkryłam w liceum i staram 
się kontynuować po skończeniu szkoły, 
oprócz tego interesuje się rysunkiem, co jest 
związane z moimi studiami oraz grafiką 
komputerową.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – język polski

Laureaci VII edycji – 2020

Aleksandra Musiał 
Borki



Laureaci VII edycji – 2020

Judyta Pacuła 
Gdańsk

Absolwentka:
III Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Marynarki Wojennej RP  
w Gdyni

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Gdański
kierunek: psychologia lub skandynawistyka

W późniejszych latach chciałabym dołączyć 
jeszcze kierunki związane z językami 
obcymi. Moim największym marzeniem 
jest połączenie wykształcenia w kierunku 
ekonomii z pasją, czyli gotowaniem – być 
może prowadzenie restauracji.



Największe osobiste sukcesy:
Wyniki matury i dostanie się na studia

Ulubione przedmioty: 
 – język polski

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest nauka języków obcych, 
ponieważ sprawia mi przyjemność 
i przychodzi z łatwością. Oprócz angielskiego 
znam dobrze niemiecki, w mniejszym 
stopniu francuski oraz podstawy rosyjskiego, 
w przyszłości chciałabym lepiej je opanować 
oraz nauczyć się jeszcze jakiegoś języka.

Laureaci VII edycji – 2020

Judyta Pacuła 
Gdańsk



Laureaci VII edycji – 2020

Natalia Piękoś 
Nowy Sącz

Absolwentka:
Technikum nr 7  
w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych  
w Nowym Sączu

Plany na przyszłość:
Akademia Górniczo-Hutnicza
kierunek: Wydział Matematyki Stosowanej; 

Mój przyszły zawód powinien łączyć 
informatykę i matematykę.

Motto:
„W życiu chodzi o to, by być trochę 
niemożliwym.”  
Oscar Wilde



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów (2018/2019, 2019/2020), 
 – trzykrotna finalistka etapu diecezjalnego 

Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii 
Katolickiej (2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019), 

 – laureatka III miejsca Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Kolej w 
Niepodległej 1918-2018” 2018/2019, 

 – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 
„Piórem i Pędzlem o Świętej Jadwidze” 
2018/2019 (II miejsce kat. plastyczna, 
Grand Prix kat. literacka), 

 – laureatka I miejsca Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego „Literatura Okiem 
i Uchem” 2018r.

Pasje i zainteresowania:
Lubię wykonywać prace plastyczne w technice 
quillingu oraz tworzyć surrealistyczne 
kolaże. Jestem amatorką kryminałów. 
Uwielbiam ruch na świeżym powietrzu, 
wycieczki górskie, jazdę na rolkach i rowerze. 
Piszę nieskomplikowane programy 
z wykorzystaniem popularnych technik 
webowych.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
 – matematyka i język angielski

Nauczyciele z SP nr 18 w Nowym Sączu: 
Ryszard Gałęziowski (język angielski), 
Małgorzata Dominik-Suchonek, Renata Śliwa 
(matematyka),  
Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu: Anna 
Motyka (język polski),
Technikum: Jolanta Michałowska

Laureaci VII edycji – 2020

Natalia Piękoś 
Nowy Sącz



Laureaci VII edycji – 2020

Michał Radecki 
Kraków

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Wiedeński
kierunek: psychologia i skandynawistyka

Marzy mi się praca dziennikarska oraz 
naukowa.

Motto:
„Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać 
ciemność.”   
Konfucjusz



Największe osobiste sukcesy:
 – sukcesy w konkursach przedmiotowych 

i olimpiadach, które poszerzyły moją 
wiedzę o świecie

 – dobra znajomość języków obcych 
(certyfikaty C2 z j. angielskiego i C1 z j. 
niemieckiego), która umożliwia mi dalsze 
i szersze poznawanie świata.

Pasje i zainteresowania:
Pasjonuję się filozofią, nurtami społecznymi 
i egzystencjalnymi, mniej zbadanymi 
nurtami psychoanalitycznymi, onirologią, 
zoopsychologią etc…
Interesuję się lingwistyką, nauką o języku 
jako takim, chętnie uczę się również języków 
obcych.

Ulubione przedmioty: 
 – filozofia, język polski, języki obce.

Nauczyciele:
 – rodzice – zawsze przy mnie, zawsze dla 

mnie, nauczyciele życia. 
 – mgr Edyta Ciszewska – wychowawczyni 

i anglistka, wsparcie życiowe (Prywatne 
Gimnazjum Nr 8 w Krakowie)

 – mgr Dariusz Pasieka – wychowawca 
i polonista, wsparcie literaturoznawcze 
(VLO)

 – dr Anna Szklarska – nauczyciel filozofii, 
wsparcie naukowe i egzystencjalne (VLO)

 – mgr Agnieszka Wojtasiewicz – 
germanistka, wsparcie językowe (VLO)

 – mgr Irena Kamińska – pani pedagog, 
wsparcie emocjonalne (VLO)

Laureaci VII edycji – 2020

Michał Radecki 
Kraków



Laureaci VII edycji – 2020

Michał Szwej 
Warszawa

Absolwent:
XIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Staszica  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
University of Cambridge
kierunek: matematyka

Z tą dziedziną nauki wiążę swoją zawodową 
przyszłość.



Największe osobiste sukcesy:
 – laureat LXX Olimpiady Matematycznej;
 – finalista LXXI Olimpiady Matematycznej;
 – finalista XVI Olimpiady Lingwistyki 

Matematycznej;
 – laureat XXVI Konkursu Fizycznego 

Politechniki Warszawskiej;
 – III miejsce w Mistrzostwach Polski 

w Geometrii Elementarnej;
 – stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

Ulubione przedmioty: 
W szkole moimi ulubionymi przedmiotami 
były analiza matematyczna, geometria 
oraz fizyka. Uwielbiałem także lekcje języka 
polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest matematyka, 
ponieważ stanowi ona fundament 
pozostałych nauk przyrodniczych, a tym 
samym pozwala zrozumieć otaczający nas 
świat. 
Aktualnie szczególnie fascynuje mnie 
topologia, geometria i analiza zespolona. 
Dla zrównoważenia moich ścisłych 
zainteresowań staram się rozwijać 
artystycznie: w wolnym czasie maluję, 
czytam literaturę piękną oraz pogłębiam 
swoją wiedzę na temat historii sztuki.

Laureaci VII edycji – 2020

Michał Szwej 
Warszawa



Laureaci VII edycji – 2020

Nikodem Szynol 
Pasikurowice

Absolwent:
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
Fundacji im św. Królowej Jadwigi  
w Koszarawie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Kolegium Międzydziedzinowych
Indywidualnych Studiów Humanistyczno - 
Społecznych

Po studiach licencjackich i magisterskich, 
chcę uzyskać stopień naukowy doktora 
i zostać pracownikiem akademickim. 
Chciałbym też pracować przy instytucjach 
pomocy społecznej, również jako doradcą 
specjalizujący się w ich funkcjonowaniu 
w ramach think tanku bądź policy institute.



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalista XXXII edycji Olimpiady 

Filozoficznej, 
 – finalista XLIX edycji Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego, 
 – finalista VII edycji Olimpiady Medialnej.

Pasje i zainteresowania:
Ostatnimi czasy pasjonuje mnie
szczególnie porównanie prawnego ujęcia 
wolności słowa w Stanach Zjednoczonych 
i Europie wywołująca pytanie natury 
filozoficznej - czy ekstremistyczne poglądy 
powinny być karalne prawnie. Ponadto 
interesują mnie dzieje Afroamerykanów, 
ze szczególnym naciskiem na aspekt 
wykluczenia w publicznym szkolnictwie. 

Analizowanie zagadnienia z perspektywy
pedagogów oraz nauczycieli dało mi wgląd
w to, w jaki sposób instytucje społeczne
mogą funkcjonować wobec, oraz przeciw,
strukturalnym niesprawiedliwościom. Zajmuje
mnie również filozofia Carla Schmitta, która
zawiera zarówno celną krytykę demokracji
liberalnej, jak i ideologiczne uzasadnienie
nazizmu. Staram się zaznajomić z bogatą
spuścizną intelektualną filozofek oraz
filozofów usiłujących oddzielić te dwa aspekty
jego twórczości od siebie.
Poza zainteresowaniami związanymi z nauką,
pasjonuje mnie szczególnie poezja
oraz fotografia.

Ulubione przedmioty: 
 – etyka, filozofia, język polski

Laureaci VII edycji – 2020

Nikodem Szynol 
Pasikurowice



Laureaci VII edycji – 2020

Tomasz Ślusarczyk 
Kraków

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Massachusetts Institute of Technology
kierunek: inżynier kosmiczny

Motto:
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was 
nie wymagali”. 
św. Jan Paweł II



Największe osobiste sukcesy:
 – srebrny na 59. i brązowy medal na 

60. Międzynarodowej Olimpiadzie 
Matematycznej

 – złoty medal na 15th Hanoi Open 
MathematicsCompetition

 – brązowy medal w Międzynarodowym 
Turnieju Chemicznym w 2018 (drużynowo)

 – srebrny medal na 50. Międzynarodowej 
Olimpiadzie Fizycznej

 – brązowy na 11. i srebrny medal na 
12. Rumuńskich Mistrzostwach 
w Matematyce

 – złoty medal na 4. Europejskiej Olimpiadzie 
Fizycznej

 – srebrny medal na 52. Międzynarodowej 
Olimpiadzie Chemicznej

 – srebrny medal z fizyki na 4. Olimpiadzie 
Metropolii

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest matematyka.
Zafascynowany jestem jej pięknem i precyzją
niespotykaną w innych dziedzinach.
Lubię także fizykę oraz chemię, gdyż od zawsze
byłem ciekawy, jakie zasady rządzą światem
wokół nas.  

Ulubione przedmioty: 
Nauczyciele angielskiego i polskiego także
przyczynili się do mojego rozwoju:
matematyka: dr Jacek Dymel, mgr Ryszard
Gruca (V LO); mgr Jadwiga Kiendra (SP 12)
fizyka: dr Witold Zawadzki (V LO), prof. Zofia
Wałach; chemia: mgr Iwona Król, dr Wojciech
Przybylski (V LO); język polski: mgr Krzysztof
Wiatr (SP 12); język angielski: mgr Agnieszka
Sowińska (V LO), mgr Anna Krzemińska-
Kaczyńska

Laureaci VII edycji – 2020

Tomasz Ślusarczyk 
Kraków



Laureaci VII edycji – 2020

Jakub Terlikowski 
Warszawa

Absolwent:
XIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Staszica  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
University College London
kierunek: Politics, Philosophy and Economics

Nie wiem jeszcze, gdzie chciałbym pracować, 
ale bardzo zależy mi na tym, aby moja praca 
była związana z wybranym przeze mnie 
kierunkiem studiów oraz miała realny wpływ 
na sposób funkcjonowania społeczeństwa.



Największe osobiste sukcesy:
 – finalista Olimpiady Filozoficznej,  
 – dwukrotne zwycięstwo drużynowe 

w Warszawskiej Lidze Debatanckiej, 
 – drużynowe mistrzostwo Polski w Polish 

Schools Debating Championship, 
 – dwukrotne zwycięstwo w Warszawskim 

Wyścigu Liceów w Ósemkach 
Wioślarskich.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się filozofią, w szczególności 
filozofią społeczną i polityczną, a także 
ekonomią, w ramach której najbardziej 
zajmują mnie kwestie nierówności 
społecznych. Oprócz nauk społecznych 
pasjonuje mnie fizyka. Uwielbiam też sporty 
wodne: wioślarstwo, kitesurfing oraz 
żeglarstwo.

Ulubione przedmioty: 
Moje ulubione przedmioty szkolne to fizyka 
i matematyka. Nauczycielką, która miała 
największy wpływ na mój rozwój, jest pani 
Agnieszka Świtalska (ucząca w XIV LO), pod 
której opieką naukową pozostawałem przez 
ostatnie sześć lat.

Laureaci VII edycji – 2020

Jakub Terlikowski 
Warszawa



Laureaci VII edycji – 2020

Joanna Teysler 
Łódź

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika  
w Łodzi

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski 
wydział: MISH – prawo i stosunki 
międzynarodowe

Motto:
„Seggendo in piuma, in fama non si vien, 
ne sotto coltre”  
Dante 



Największe osobiste sukcesy:
 – laureatka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego
 – udział w Wiosce Olimpijskiej 

organizowanej przez Collegium Inivisibile
 – udział w programie tutoringowym 

Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego 
współpracowałam z doktorem prawa – 
Tomaszem Lachowskim

Pasje i zainteresowania:
Od zawsze fascynowało mnie, jak za pomocą 
słów możemy kreować rzeczywistość, 
dlatego szczególne miejsce w moim sercu 
znalazła poezja, historia starożytna i 
nowożytna, filozofia antyczna, a także kultura 
Bliskiego Wschodu i zagadnienie feminizmu 
arabskiego oraz integracji europejskiej. 

Drugą moją pasją jest sport i taniec, choć 
realizowane zupełnie amatorsko, to jednak 
przynoszą mi niezbędną lekkość ducha.

Nauczyciele, którzy mieli największy  
wpływ: 
Choć w moim liceum ukończyłam profil
biologiczno-chemiczno-matematyczny,
podziękowania muszę skierować w stronę
nauczycielki j. polskiego – prof. Haliny
Flejszman, która otworzyła przede mną
drzwi do humanistycznego świata i była
nie tylko wspaniałym mentorem, lecz także
nieocenionym wsparciem duchowym.
W mojej historycznej przygodzie pomogli mi
prof. Sławomir Telega i prof. Jacek Piwoński,
pokazując, że historia pełna jest magicznych
powiązań, a najważniejszy w niej zawsze jest
czynnik ludzki.

Laureaci VII edycji – 2020

Joanna Teysler 
Łódź



Laureaci VII edycji – 2020

Mikołaj Walicki 
Lublin

Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana III Sobieskiego  
w Lublinie

Plany na przyszłość:
University of Cambridge
kierunek: Natural Sciences

Praca naukowa (chemia)

Motto:
„Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba”



Największe osobiste sukcesy:
 – laureat Olimpiady Chemicznej, 
 – wyróżnienie w konkursie drużynowym 

IOL (Międzynarodowa Olimpiada 
Lingwistyczna), 

 – wyjazd do Korei, 
 – dostanie się na Cambridge.

Pasje i zainteresowania:
Muzyka (słuchanie i wykonywanie, 
hobbystycznie gram na pianinie), książki, 
podróże, gotowanie, spotkania ze 
znajomymi, języki obce, nauka, spanie.

Ulubione przedmioty: 
 – chemia (Piotr Jakubiec – II LO im. Jana III 

Zamoyskiego), 
 – fizyka (Piotr Kononowicz), 
 – matematyka (Andrzej Giszczak)

Laureaci VII edycji – 2020

Mikołaj Walicki 
Lublin



Podziękowania specjalne

dla Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. 

i osobiście Pani Prezes Marii Waliczek

za wspieranie finansowe projektu 

i konsekwentne, coroczne stypendia dla laureatów



Szczególne podziękowania w imieniu nagrodzonych  
laureatów i finalistów  

za wsparcie nagrodami finansowymi i stypendiami kierujemy do:

Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika

Prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka

Prezydenta Gdyni – Wojciecha Szczurka

oraz Fundacji im. Lesława Pagi



Rekomendacja

Przyszłym maturzystom rozważającym studia na Uniwersytetach: 
OXFORD, CAMBRIDGE oraz HARVARD

rekomendujemy wsparcie oferowane przez Projekt Access, 
platformę, której aktywnym założycielem był  

Michał Łabuń, laureat naszego projektu z roku 2015,  
absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Nr 7 w Szczecinie,

student Uniwersytetu w Oxfordzie.



Na VIII Galę 
Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”

zaprasza do Rzeszowa
dr h.c. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta

24 września 2021

Do zobaczenia za rok!


